
Krisis ekonorni yang terjadi dalam era globalisasi, rnernbuat persaingan bisnis 

semakin tajam, baik dipasar domestik (nasional) rnaupun pasar internasional (global). 

Konsumen tetap ada walaupun dengan daya beli yang semakin kecil, karena konsumen 

rnenjadi leb'h kritis untuk melakukan pembelian atas produk yang rnereka butuhkan. 

Oleh karena itu, untuk persaingan, perusahaan harus rnarnpu rnernberikan 

kepuasan kepada para pelanggannya, misalnya dengan mernberikan produk dengan 

mutu yang lebih baik dari pada pesaingnya. Sebab, jika pelanggan tidak puas, mereka 

akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing. In i  akan rnenyebabkan 

turunnya angka penjualan yang pada akhirnya akan rnenurunkan laba, bahkan dapat 

rnenyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. 

Mengukur tingkat sikap konsumen tidaklah mudah karena dalam konteks 

pemasaran sikap konsurnen harus terkait dengan obyek, sedangkan obyek tersebut bisa 

terkait dengan beibagai konsep konsumsi pernasaran seperti produk, merek, Man, 

harga, kernasan penggunaan, media dan sebagainya. Selairi itu pirnpinan perusahaan 

harus rnengetahui atribut apa dari sebuah produk yang bisa rnembuat pelanggan merasa 

mernpunyai sikap yang positif terhadap barang yang ditawarkan oleh perusaliaan. 

Salah satu usaha untuk rneningkatkan penjualan suatu produk adalah dengan 

rnengetahui s~kap dan perilaku konsumen, meningkatkan profeslonalisme dan pelayanan 

prima kepada peianggan. Saat ini profesionalisrne perusahaan dan sikap dan perilaku 

pelanggan menjadi topik yang penting dan hangat dibicarakan pada tingkat intemasional, 

nasional, industri dan perusahaan. Pengetahuan mengenai sikap konsurnen adalah sangat 



diperlukan untuk mengidentifikasikan konsurnen yang cenderung untuk rnernbeli suatu 

prcduk, serta untuk mernbaniu rnengevaluasi tindakan pernasaran sebelurn dilaksanakan di 

dalarn pasar. 

Seiring berkernbangnya pengetahuan rnengenai konsurnen, rnaka perkernbangan dan 

peningkatan jasa pelayanan perusahaan dari tahun 'ke tahun sernakin rneningltat dan 

menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan sernakin keta'inya persaingan 

jarninan kualitas, yang pada akhirnya rnenjadi tolak ukur bagi daya saing perusahaan. 

Menurirt Supranto (2002:225) pada dasarnya setiap perusahaan mengenal tiga. unsur 

keunggulan daya saing, yaitu : 
/ ' 

Keunggulan surnber daya, baik berupa ketrarnpilan, dana rnaupun surnber daya 

rnanusia 

Keunggulan posisi (nilai perusahaan tersebut bagi pelanggan dan biaya rendah) 

Keunggulan kinerja berupa kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan, pangsa 

pasar rnaupun kemampuan rnenghasilkan laba. 

Keung~ulan kinerja didapat dari keunggulan posisional dan keunggulan ini didapat 

dari keunggulan surnberdaya. Pengukurap tingkat sikap dan kepuasan pelanggan untuk 

indus:ri barang dan jasa dapat ditinjau dari berbagai cara di antaranya : 

o Pelayanan pelanggan yang datang ke perusahaan d, 

c Kuaiitas barang yang disediakan 

o Kualitas pelayanan pada para pelanggan dan supplier 

Menganalisis sikap kcnsurnen rnerupakan salah satu prinsip utama yang rnendukung 

pengembangan strategi pernasaran suatu vei-usahaan. Seorang rnanajer pernasaran, harus 

mengetakui dan mernaharni sikap konsumen yang dilayani oleh perusahaannya demi 

rnencapai kepuasan baik pihak perusahaan maupun pihak konsurnen. / 
PT. Matahari Putra Prima,Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang retail, 

baik department store ataupun supermarket. Pada bidang depafiment store PT. Matahari 



Putra Prima,Tbk melalui Matahari Department Store telah menyediakan aneka kebutuhar; 

rnuiai dari pakaian sampai kebutuhan alat - alat rumah tangga, dimana komposisi yang ada 

di Platahari Department Store tergantung dari tipe dari sebuah toko Matahari Department 

Store. 

Pada tahun 1999, PT. Matahari Puira Prima rnenciptakan suati! pruduk - produk 

unggulan yang disebut Private Brand, dengan rnengeluarkan sejurnlah rnerek dengan 

berbagai koleksi dengan maksud Matahari Department Store mernpunyai rnerek yang mana 

depaitment store lain tidak memiiikinya, sehingga rnemiliki daya tarik tersendiri bagi 

konsumen dan membangun loyalitas terhadap toko. 

Narnun krisis ekonorni yang hingga saat ini beium menunjukan adanya perbaikan, 

rnembawa darnpak negatif terhadap penjualan, dirnaiia penjualan dari beberapa produk 

pr~vate brand mengalami penurunan sebesar 4% sampal 7% dlband~ngkan tahun 

sebelumnya. Cole sebagai salah satu produk private brand, mengalami penurunan paling 

tajam hingga mencapai 7% dibandingkan tahun lalu, 

Untuk menyiasati keadaan ini, perusahaan berusaha membuat produk sesuai atribut 

yang diinginkan konsumen, sehingga konsurnen merasa puas dalarn mernakai produk 

tersebut. I n i  merupakan suatu tantangar! bagi perusahaan untuk selalu rnengaiarni 

perubahan dan berkembang sesuai dengan keinginan konsurnen. 

1.2 Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentif!kasikan bahwa : 

Bagairnana sikap konsurnen terhadap produk Cole (koieksi pria), sebagai salah 

satu produk private brand di Matahari Department Store 7 



1.3 Tujuan dam Manfaat 

1.3.1 Tujuan Pcmelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

Untuk mengeta!iui sikap da-i para customer terhadap prcduk Cole Matahari 

Department Store sebagai evaluasi dalam meningkatkan Brand Image dimasa 

akan datang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Bagi Perusahaan 

Dengan diketahuinya siltap produk Cole (kcleksi pria) yang dimiliki oleh 

pelanggan Matahari Department Store, sehingga dapat membeiikan evaluasi 

akan atribut prcduk yang dimiiiki sehingga dapat membantu untuk 

meningkatkan nilai atribut produk Ccle (koleksi pria) dimasa mendatang. 

Bagi Ilrnu Pengetahuan 

Sebagai masukan dalarn pengembangan wawasan mengenai riset perilaku 

konsumen, khususnya sikap konsumen sehingga dapai diketahui sikap 

konsurnen paaa suatu merec sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan 

lhidup suatu perusahaan dagang. 

H 1.3.3 Sis'rernatika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir 

ini adalah rnernbagi dalam hab-bab, sebagai k r i k u t  : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar dari pembahasan tugas akhir ini 

yang menjelaskan dan menguraikan rnengenai latar be!akang, 

indetifikasi masalah, t~:juan dan manfaat penelitian serta 

s~sternatika penuiisan. 
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BAD 2 : LANDASAM TEORP 

Bab ini merupakan penjelasan dan penguraian rnengenai dasar- 

dasar teori yang rnenjadi acuan dalam penulisan tugas akhir ini. 

lernen Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pengertian Mana; 

Pemasaran, Pengertian Perrnintaan, Pengertian Perilaku 

Konsumen, Pengertian Sikap Konsumen, dan Pengertian Merek 

Metodelogi Private Branddan Metodelogi Penelitian. 

BAB 3 : G A M B A R A N  WMUM PERUSAHAWN 

Perusahaan yang dijadikan tempa: penelitian adalah perusahaan 

Matahari Deparment Store, yang rnerupakan ternpat penulis 

bekerja. Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan 

rnengenai perkembangan perusahaan, kondisi bisnis perusahaan, 

struktur organisasi dan uraian jenis pekerjaan. 

BAB 4 : M A S I L  dan A N A L P S I S  P E N E L I B I A N  

Dalam bab ini menjelaskan hasil pengolahan data, interpretasi, 

sekaligus pernbahasannya beserta rangkuman keseluruhan. Hasil 

pengolahan data "itu disajikan dalarn bentuk tabel-tabel analisis 

(working tables), gambar dan output dari program Microsoft Excel. 

DAB 5 : KESIMPULAI4  dan SARAN 

Merupakan bab terakhi: dalarn penyusunan tugas akhir yang berisi 

suatu kesimpulan dari penelitian.yang diperoleh, saran kepada 

perusahaan rnengenai produk Cole. . 


